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Anexa 4 
 
Grila de evaluare pentru selecția potentialilor membrii in  Grupul de coordonare a tranziției la 

neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara 
 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE CALIFICARE  
 

DA  
 

NU  
 

1 are personalitate juridică și este  înregistrată/autorizată în mod 
corespunzător, conform legislației în vigoare și funcționează în prezent 

  

2 forma juridică de organizare corespunde celor solicitate în anunțul de 
candidatură 

  

3 activitatea se încadrează într-unul din domeniile prevăzute la punctul 8 
din formularul de candidatură, conform statut, documente statutare în 
vigoare și alte documente din care să rezulte: domeniul de activitate, 
sediul social/filiala/sucursala, reprezentant legal în prezent, vechimea în 
domeniul vizat. 

  

4 structura juridica, structuri juridicele sale de conducere și administrare NU 
au fost implicate în cazuri de fraudare a fondurilor europene, în cazuri de 
deturnare de fonduri sau în situații de abatere de la normele europene în 
ceea ce vizează utilizarea fondurilor europene, NU au fost condamnate 
definitiv pentru infracțiuni prevăzute de legislația națională sau 
comunitară în materie de accesare a fondurilor europene sau NU au fost 
condamnate penal pentru fapte de corupție, evaziune fiscală și/sau 
spălare de bani 

  

5 solicitantul își asumă corectitudinea și conformitatea datelor și 
documentelor prezentate în procesul de selecție și obligațiile ce îi revin în 
ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea 
și conflictele de interese, semnând în acest sens formularul de 
candidatură 

  

 
Observații .................. 
 
Notă: În cazul în care partenerii sociali sau structurile juridicele care reprezintă societatea civilă fac 
parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial care a depus o candidatură sau este 
membru cu drept de vot, nu vor fi luate în considerare formularele de candidatură transmise 
individual de către membrii acesteia.  
Neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile de calificare atrage după sine respingerea candidaturii, 
fără a mai continua procesul. Pentru criteriile de calificare neîndeplinite se va menționa la rubrica 
Observații motivul neîndeplinirii. La aceeași rubrică se pot menționa și alte motive ale respingerii 
candidaturii (ex.: aplicantul face parte dintr-o organizație de tip confederativ general/ 
sectorial/AMR, AcoR, AOR, ADTI VJ, care a depus o solicitare distinctă sau este membru cu drept 
de vot conform pct. B1.1 din ghid). 
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Nr. 
Crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

1 

Relevanța activității organizației pentru domeniul vizat în formularul de 
candidatură: 
Subcriteriu 1. Vechimea organizației în domeniul vizat (se va preciza vechimea 
organizației așa cum reiese din documentele depuse): 
                      -Peste 5 ani – 4 puncte 
                      -Între 3-5 ani – 2 puncte 
                      -Sub 3 ani – 1 punct 
Subcriteriu 2. Acțiuni, proiecte, inițiative derulate (se vor enumera acțiuni, proiecte, 
inițiative derulate de organizație în domeniul vizat): 
  - Minim 5 acțiuni, proiecte, inițiative – 3 puncte 
  - 3, 4 acțiuni, proiecte, inițiative – 2 puncte 
  - 1, 2 acțiuni, proiecte, inițiative – 1 punct 
În cazul în care comisia apreciază că  acțiunile prezentate nu sunt relevante pentru 
domeniul vizat, se vor acorda 0 puncte. 
 
Subcriteriu 3. Impactul si complexitatea acțiunilor, proiectelor, inițiativelor derulate:  
- Minim două acțiuni, proiecte, inițiative  derulate în parteneriat, în județul Hunedoara, 

cu caracter inovativ și  complexitate ridicată – 3  puncte 
- O acțiune, proiect, inițiativă  derulată în parteneriat, în județul Hunedoara, cu 

caracter inovativ și  complexitate ridicată – 2  puncte 
- Acțiunile, proiectele, inițiativele au fost derulate individual, în județul Hunedoara - 1 

punct 
În cazul în care comisia apreciază că acțiunile nu întrunesc condițiile de mai sus, se vor 
acorda 0 puncte. 
 
Punctajul final pentru acest criteriu se calculează prin însumarea punctelor obținute la 
cele 3 subcriterii de mai sus. 

 
 
 
 
 
 
 
0-10 
 
 
 
 

2 

Reprezentativitatea organizației la nivel teritorial (evenimente, acțiuni, activități, 
membri  etc)  
Subcriteriu 1. Structura juridica are: 

- sediul/filiala/sucursala în județul Hunedoara - 5 puncte 
- membri din județul Hunedoara - 2 puncte 
 

Punctajul aferent celor două condiții nu se cumulează.  
În cazul în care niciuna dintre condiții nu este îndeplinită, se vor acorda 0 puncte.                      

 
Subcriteriu 2. Reprezentativitatea organizației la nivel teritorial (evenimente, acțiuni, 
activități etc)  
- punctaj maxim de 5 puncte dacă reprezentativitatea este la nivel județean pentru 
domeniul vizat; 
- 3 puncte dacă reprezentativitatea este la nivel local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-10 
 
 
 

3  

Capacitatea de implementare proiecte 
 
▪ Structura juridica a fost implicată în minim 3 proiecte cu finanțare europeană/ națională/ 

altă finanțare,  
▪ Structura juridica a fost implicată în 2 proiecte cu finanțare europeană/ națională/ altă 

finanțare,  

 
 
6-10 
 
4 
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▪ Structura juridica a fost implicată într-un proiect cu finanțare europeană/ națională/ altă 
finanțare,  

▪ Structura juridica NU a fost implicată în niciun proiect cu finanțare europeană/ națională/ 
altă finanțare,  
Pentru fiecare proiect se vor acorda 2 puncte.  

2 
 
0 

4  

Politicaprivindprincipiileorizontale ale UniuniiEuropene 
▪ Structura juridica dovedește (prin activitatea desfășurată și proiectele implementate) 

faptul că a adus contribuții relevante în 2 sau mai multe dintre domeniile: egalitate de 
șanse, nediscriminare, dezvoltare durabilă, protecția mediului, combaterea 
schimbărilor climatice, protecția biodiversității, protecția grupurilor vulnerabile. 

▪ Structura juridica dovedește (prin activitatea desfășurată si proiectele implementate) 
faptul că a adus contribuții relevante într-unul dintre domeniile: egalitate de șanse, 
nediscriminare,  dezvoltare durabilă, protecția mediului, combaterea schimbărilor 
climatice, protecția biodiversității, protecția grupurilor vulnerabile. 

▪ Structura juridica NU dovedește faptul că a adus contribuții relevante în oricare dintre 
domeniile: egalitate de șanse, nediscriminare,  dezvoltare durabilă, protecția mediului, 
combaterea schimbărilor climatice, protecția biodiversității, protecția grupurilor 
vulnerabile. 

 
Pentru fiecare domeniu se vor acorda 2 puncte. 

 
 
4-10 
 
 
 
2 
 
 
0 

5 
Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea organizației 
dumneavoastră va aduce valoare adăugată activitățiiGrupului de coordonare a 
tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara. 

 
0-10 

TOTAL PUNCTAJ MAXIM  50 
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